
  االختبار الشفهى على قدرة حفظ القرآن الكرمي 

 

  )٩٠(نتيجة  أ    - أ

 الرقم املستوى تقومي االمتحان النهائي

 .١ األول حتسني

 .٢ ىنالثا ٢٩و  ٣٠جزء 

سورة يس والواقعة (السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 .١وجزء ) وامللك والسجدة والدخان

 .٣ الثالث

 .٤ الرابع .٣و ٢و ١وجزء السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 .٥ اخلامس .٤و ٣و ٢و ١وجزء السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 ٤و ٣و ٢و ١وجزء  السور االختياريةوجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 .٥و

 .٦ السادس

 ٤و ٣و ٢و ١وجزء السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 .٦و ٥و

 .٧  السابع

 ٤و ٣و ٢و ١وجزء السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 .٧و ٦و ٥و

.٨ الثامن  

  

 )٨٠(نتيجة ب   - ب



 

  )٧٠(نتيجة ج  -ج

 الرقم املستوى تقومي االمتحان النهائي

 .١ األول حتسني

 .٢ الثاىن  ٣٠جزء 

 .٣ الثالث .٢٩ونصف  من جزء  ٣٠جزء 

سورة يس والواقعة وامللك (السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 ).والسجدة والدخان

 .٤ الرابع

 .٥ اخلامس .١وجزء السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 .٦ السادس .٢و ١وجزء السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 .٧  السابع .٣و ٢و ١وجزء لسور االختيارية اوجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

.٨ الثامن .٤و ٣و ٢و ١وجزء السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء   

 الرقم املستوى تقومي االمتحان النهائي

 .١ األول حتسني

 .٢ الثاىن  ٣٠جزء 

 .٣ الثالث .٢٩وربع  من جزء  ٣٠جزء 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .٤ بعالرا . ٢٩ونصف من جزء  ٣٠جزء 

 .٥ اخلامس . ٢٩و ثالثة أر�ع من جزء  ٣٠جزء 

 .٦ السادس .٢٩و ٣٠جزء 

 .٧  السابع ).سورة يس والسجدة(السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

سورة يس والواقعة وامللك (السور االختيارية وجزء  ٢٩و  ٣٠جزء 

 ).والسجدة والدخان

.٨ الثامن  



  تقان املفردات العربيةعلى إاإلختبارات 

  

   !اقرأ َما يَِلى، مث اخرت اجلواب الصحيح 

َوُل اليت يَزِْيدُ  َوُل اِإلْسَالِميَُّة ِهَي الدُّ َها َعَلى  الدُّ . ِمْن َعَدِد السُّكَّانِ % ٥٠َعَدُد اْلُمْسِلِمْنيَ ِفيـْ

َوِل أَْربـًَعا َوَمخِْسْنيَ َدْوَلًة ِىف آِسَيا وإفريقيا وأورو� ُلُغ َعَدُد َهِذِه الدُّ َوتـََتَكلَُّم َأْكثـََر ِمْن َمخَْس َعْشَرَة . َويـَبـْ

ُلُغ مِ . يـََتَحدََّث ِ�َا رمي، الىت حيُِبُّ ُكلُّ ُمْسِلٍم أنلَُغًة، َأِضْف ِإَىل َذاِلَك لَُغَة الُقْرآن الك َساَحةُ  َهِذِه وتـَبـْ

َوِل رُْبَع ِمَساَحة الُكَرِة االْرِضيَّة   .الدُّ

ُف رِ يـََقُع الَعاملَُ اإلْسَالِميُّ ِيف َأَهّمِ اْلَمَناِطِق ِيف الَعاَمل، فـَُهَو َكالَقْلِب لَِقارَّاِت الَعاَمل الَقِدْمي، َوُيشْ 

َها يَّ ائِ مَ ات الْ رَّ مَ َعَلى َكِثْريٍ ِمَن اْلمَ  َرٌة ِمنـْ وَلِكْن . النِّْفُط َوالّزِرَاَعُة َواحلَيَـَواَ�ت واْلِمَياه: ة، َوِفْيِه ثـَْرَواٌت َكِثيـْ

  .أََهمَّ ثَروات الَعاملَِ اإلْسَالِميِّ َوأْفَضَلَها اإلْنَساُن اْلُمْسِلمُ 

ْوَلةُ َتُكْوُن  .١  َعَدِد السُّكَّان..... ْسَالِميَُّة، ِإذا َكاَن َعَدُد اْلُمْسِلِمْني اإلِ  الدَّ

 أََقلَّ ِمْن ِنْصف - َأْكثـََر ِمْن ِنْصف           ج - ِنْصُف                ب  -  أ

َوِل اإلْسَالِميَّة  .٢  ..... َعَدُد الدُّ

 أَْرَبُع َوأَْربـَُعْوَن َدْولَةً  - َن َدْولًَة       جَمخُْس َوأَْربـَُعوْ  -أَْرَبٌع َوَمخُْسْوَن َدْولًَة    ب  -  أ

 .....اللَغاُت اليت يـََتَكلَُّمَها اْلُمْسِلُمْوَن  .٣

 ِتْسع َعْشَرَة لَُغًة    -َمخَْس َعْشَرَة لَُغًة          ج -ِستَّ َعْشَرَة لَُغًة        ب  -  أ

ًئا ِمْنها ِهَي اللَُّغُة اْلُمْشَرتَِكُة اليت يـَْعِرُف ُكلُّ ُمسْ  .٤  .....ِلٍم َشيـْ

 اللَُّغُة اَألْجَنِبيَّة -اللَُّغُة اِإلْسَالِميَّة           ج -اللَُّغُة الَعَربِيَُّة            ب  -  أ

 .ِمَساَحة الُكَرِة االْرِضيَّة..... ِمَساَحُة الَعاملَِ اِإلْسَالِميِّ  .٥

 رُْبع - َر ِمن رُْبِع              جَأْكثَـ  -أََقلَّ ِمْن  رُْبِع           ب  -  أ

، أنه  .٦  ..... ِمْن َمزَاَ� الَعاملَِ اِإلْسَالِميِّ



 كالَقْلِب إلفريقيا  -ِيف قـَْلب آسيا وأورو�     ج -يـََقُع ِيف َمرَْكِز العامل      ب  -  أ

 .....َأْكثـََر ثـََرَوات الَعاملَِ اِإلْسَالِميِّ َأَمهِّيًَّة الثـَّْورَُة  .٧

 الَبَشرِيَّة-الّزِرَاِعيَّة َواحلََيوانِيَّة          ج -النِّْفِطيَّة                 ب  -  أ

 .....َمْوُضوع َهِذِه الِفْقَرة الرَّئِْيس هو  .٨

َوُل اِإلْسَالِميَّةُ   -للغة الَعَربِيَّة  با  -  أ  الَعاَملُ اإلْسَالِميُّ  -ج الدُّ

  ...َما مْعَىن الّزِرَاِعيَّة  .٩

  udara     -ج             tumbuhan -ب         makanan -أ

  ...اْلنِّْفطُ َما مْعَىن َما مْعَىن  .١٠

  tanah minyak -ج        tanah -ب      Bahan bakar  -  أ

  !صل بني الكلمة والتعريف املناسب 

 االْنِتَحار .١

 الُقْرآن .٢

 الَوَ�ء .٣

َبة .٤  اْلُمِصيـْ

 احلَِدْيث .٥

  

  

  

  َُقوُل الرَُّسْول َوَعَمُلُه َوتـَْقرِيـْرُه. 

  َُرة  .اْلُمْشِكَلُة الَكِبيـْ

  ُقـَْتُل اإلْنَسان نـَْفَسه 

 ِكَتاُب هللا الَعِظْيم. 

  ٍَتِشُر ِبُسْرَعة  .اْلَمْرضى يـَنـْ



  !صل بني الكلمتني املرتادفني !                   صل بني الكلمتني املتناسبتني   

         

 

 !صل بني الكلمة والتعريف املناسب 

 النَّْدَوُة    .١

 أََعاَرهُ  .٢

 اُحلجَّةُ  .٣

ْدق .٤  الّصِ

  َوةُ اْلُمَسا .٥

 الطُُّفْوَلة  ُكُتبٌ  .١

 رَْأسٌ   ِكَتاُب هللا .٢

  الَوْقتِ   لَِباسٌ  .٣

 انَةٌ ِخزَ   َعَسلٌ  .٤

  الزَّْوِجيَّة  َحلَّ  .٥

  َحنْلٌ    َمْرَحَلةٌ  .٦

  َمْكتَـَبةٌ    طُْولَ  .٧

َنةٌ  .٨  اْلُقْرآن   َسِفيـْ

  َحبْرٌ    َشْعرٌ  .٩

  اْلُمْشِكَلة   َشْخِصيَّةٌ  .١٠

 َساناإلنْ   َمَسحَ  .١

زٌ   َقَصدَ  .٢   َعِجيـْ

 َعامٌ   َقَدرَ  .٣

  َحمَا  النَّاسُ  .٤

  اْلُمَداَعَبة  َضِعيفٌ  .٥

  االْجِتَهادُ    اَجازَ  .٦

  َمتَكَّنَ    اِجلدُّ  .٧

 يُِعْنيُ    اْلمزَاحُ  .٨

  َعَىن    َسَنةٌ  .٩

  اَ�حَ    ُيَساِعدُ  .١٠

  ََقة  .َأْن تـَُقْوَل احلَِقيـْ

 َعَدٌد ِمَن النَّاِس يـَُناِقُشْوَن َمْوُضْوًعا َواِحًدا. 

 َكَالٌم يـَُؤيُِّد رَْأَي اِإلْنَسان. 

 أال َتْظِلَم َأَحًدا. 

  ِأال تـَُفّرُِق بـَْنيَ النَّاس. 



  :ما معىن هذه الكلمات املشرتكات مما يلى               !تني املتضادتني صل بني الكلم

   ............ ب....  ........أ كَتٌب  مَ  .١

 ............ ب....  ........أ    ى رِ جيَْ  .٢

  ............ ب....  ........أقـَْلٌب      .٣

   ............ ب .... ........أزَِكٌي       .٤

 ............  ب   ............أ ْرِوى    يَـ  .٥

   ............ ب .... ........أَيْكُتُب     .٦

   ............ ب .... ........أَدْوٌر        .٧

   ............ ب....   ........أَيٌد         .٨

 ............ ب....   ........أَحيَْفُظ      .٩

 ............  ب ............َيْكِوى  أ .١٠

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رٌ  .١  يَِقْنيٌ   َبِشيـْ

  يـَتَِّفقُ   َخيَْتِلفُ  .٢

 َبِطيءٌ   يـَْقَبلُ  .٣

  يـَْرُفضُ   َخْوفٌ  .٤

َتِهى  َسرِْيعٌ  .٥   يـَنـْ

  َنِذيـْرٌ    َحِدْيثٌ  .٦

َرةٌ    يـَْبَدأُ  .٧   َفِقيـْ

  َقِدميٌْ    َغِنيَّةٌ  .٨

  َحيِْملُ    َرْيبٌ  .٩

  اََمنٌ    َيَضعُ  .١٠



بة املعهد العاىل لعلوم لدى طللقدرة حفظ القرآن الكرمي  شفهىنتائج االختبار ال

  مونيتالقرآن �

  النتيجة  القيمة  عدد حفظ القرآن الكرمي  اسم  رقم

جزء  ٩  فريضة األولياء  .١   أ  ٩٠ 

  ب  ٨٠  جزء  ٦  حفصة ميمونة  .٢

  ب  ٨٠  جزء  ١١  حريات رضاء  .٣

  ب  ٨٠  جزء  ٧  حنني سفرتي  .٤

  ب  ٨٠  جزء  ٦  يةعنا  .٥

  أ  ٩٠  جزء  ١٢  إثنانية  .٦

  ب  ٨٠  جزء  ٩  خري النداء  .٧

  أ  ٩٠  جزء  ٣٠  لياء مرانيت  .۸

  ب  ٨٠  جزء  ١٥  لطفيا رمحى  .٩

  ب  ٨٠  جزء  ٨  ملساء  .١۰

  ب  ٨٠  جزء  ٨  مسر� ويداء  .١١



  ب  ٨٠  جزء  ٦  مفتاح الرمحة  .١٢

  ب  ٨٠  جزء  ١٠  مرضيايت  .١٣

  ب  ٨٠  جزء  ٧  موليانىت  .١٤

  أ  ٩٠  جزء  ٣٠  مطمئنة  .١٥

  أ  ٩٠  جزء  ٣٠  نذيرة األحلى  .١٦

  أ  ٩٠  جزء  ١٩  نور حكمة  .١٧

  أ  ٩٠  جزء  ١٥  نور الزيتون  .١۸

  أ  ٩٠  جزء  ١٥  رمحة الرضاء  .١٩

  أ  ٩٠  جزء  ١٨  رفيقة اهلدى  .٢۰

  ب  ٨٠  جزء  ٦  رضاء  .٢١

  ب  ٨٠  جزء  ٧  رزقى روضاتنا  .٢٢

  أ  ٩٠  جزء  ١١  سنىت  .٢٣

  أ  ٩٠  جزء  ١١  رى فتما ديوىس  .٢٤



  ب  ٨٠  جزء  ٨  سر� واتى  .٢٥

  أ  ٩٠  جزء  ٩  سنتا  .٢٦

  أ  ٩٠  جزء  ١٥  سىت سعيدة  .٢٧

  أ  ٩٠  جزء  ١٥  يوليا�  .٢۸

  ب  ٨٠  جزء  ٥  يولياىن  .٢٩

  ب  ٨٠  جزء  ٧  زهرة  .٣۰

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مونيتبة املعهد العاىل لعلوم القرآن �تقان املفردات العربية لدى طلنتائج االختبار التحريرى إل

فهم   اسم  رقم

  نصال

  القيمة  تعريف الكلمة  املشرتك  املتناسبة  التضاد  املرادف

  ٨٥  ٨  ٥  ١٠ ٥  ٧  ٥٠  فريضة األولياء  .١

  ٧٥  ٦  ٤  ٧  ٨  ١٠  ٤٠  حفصة ميمونة  .٢

  ٧٥  ٦  ٧  ٨  ٥  ٤  ٤٥  حريات رضاء  .٣

  ٧٥  ٥  ٤  ٧  ٦  ٨  ٤٥  حنني سفرتي  .٤

  ٨٠  ٧  ٨  ٦  ٤  ٥  ٥٠  عناية  .٥

  ٨٥  ٦  ٤  ١٠  ٧  ٨  ٥٠  إثنانية  .٦

  ٧٥  ٧  ٣  ١٠ ٤ ٦  ٤٥  خري النداء  .٧

  ٨٠  ٥  ٧  ٨ ٥ ٥  ٥٠  رانيتلياء م  .۸

  ٧٧  ١٠  ٨  ٥ ٥  ٩  ٤٠  لطفيا رمحى  .٩

  ٧٥  ١٠  ٦  ٤  ٦  ٩  ٤٠  ملساء  .١۰

  ٧٥  ٢  ٤  ٤ ٨ ٧  ٥٠  مسر� ويداء  .١١



  ٨٠  ١٠  ٢  ٨  ٥ ٥  ٥٠  مفتاح الرمحة  .١٢

  ٨٢  ٦  ٤  ٦  ٨  ٨  ٥٠  مرضيايت  .١٣

  ٧٥  ١٠  ٥  ١٠  ٤ ٦  ٤٠  موليانىت  .١٤

  ٩٦  ١٠  ١٠  ٦  ١٠ ١٠  ٥٠  مطمئنة  .١٥

  ٩٦  ١٠  ٦  ١٠  ١٠  ١٠  ٥٠  حلىنذيرة األ  .١٦

  ٩٠  ١٠  ٥  ٧  ٨  ١٠  ٥٠  نور حكمة  .١٧

  ٨٢  ٥  ٦  ٦ ٥  ١٠  ٥٠  نور الزيتون  .١۸

  ٨٢  ٥  ٧  ٥ ٧  ٨  ٥٠  رمحة الرضاء  .١٩

  ٩٢  ٤  ٨  ١٠  ١٠ ١٠  ٥٠  رفيقة اهلدى  .٢۰

  ٨٢  ٦  ٨  ٧ ٦ ١٠  ٤٥  رضاء  .٢١

  ٧٥  ٥  ٥  ٥ ٤ ٦  ٥٠  رزقى روضاتنا  .٢٢

  ٩٦  ٧  ٩  ١٠  ١٠  ١٠  ٥٠  سنىت  .٢٣

  ٩٠  ١٠  ٥  ١٠  ٧ ٨  ٥٠  رى فتما ديوىس  .٢٤



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٧٥  ٤  ٧  ٨  ٦ ١٠  ٤٠  سر� واتى  .٢٥

  ٩٠  ٥  ١٠  ٧  ٩ ٩  ٥٠  سنتا  .٢٦

  ٩٢  ١٠  ٤  ٨  ١٠ ١٠  ٥٠  سىت سعيدة  .٢٧

  ٩٠  ٥  ١٠  ١٠  ٩ ٦  ٥٠  يوليا�  .٢٨

  ٧٨  ٥  ٦  ٤  ١٠ ٨  ٤٥  يولياىن  .٢٩

  ٧٥  ٥  ٤  ٦  ٥ ١٠  ٤٥  زهرة  .٣٠

  ٢٤٧٥  ١٩٩  ١٨١  ٢٢٢  ٢١١ ٢٤٢  ١٤٢٠  ا�موع  



  )product Moment( فرودوك مومان   r جدول قيمة 

 

Df  t.s  Df t.s  Df  t.s 

  

١  %٥  %١  %٥  %١  %٥%  

٠,٣٧٢  ٠,٢٨٨  ٤٥  ٠,٥٧٥  ٠,٤٥٦  ١٧  ١,٠٠٠  ٠,٩٩٧  ١  

٠,٣٥٤  ٠,٢٧٣  ٥٠  ٠,٥٦١  ٠,٤٤٤  ١٨  ٠,٩٩٠  ٠,٩٥٠  ٢  

٠,٣٢٥  ٠,٢٥٠  ٦٠  ٠,٥٤٩  ٠,٤٣٣  ١٩  ٠,٩٥٩  ٠,٩٧٨  ٣  

٠,٣٠٢  ٠,٢٣٢  ٧٠  ٠,٥٣٧  ٠,٤٢٣  ٢٠  ٠,٩١٧  ٠,٨١١  ٤  

٠,٢٨٣  ٠,٢١٧  ٨٠  ٠,٥٢٦  ٠,٤١٣  ٢١  ٠,٨٧٤  ٠,٧٥٤  ٥  

٠,٢٦٧  ٠,٢٠٥  ٩٠  ٠,٥١٥  ٠,٤٠٤  ٢٢  ٠,٨٣٤  ٠,٧٠٧  ٦  

٠,٢٥٤  ٠,١٩٥  ١٠٠  ٠,٥٠٥  ٠,٣٩٦  ٢٣  ٠,٧٩٨  ٠,٦٦٦  ٧  

٠,٢٢٨  ٠,١٧٤  ١٢٥  ٠,٤٩٦  ٠,٣٨٨  ٢٤  ٠,٧٦٥  ٠,٦٣٢  ٨  

٠,٢٠٨  ٠,١٥٩  ١٥٠  ٠,٤٨٧  ٠,٣٨١  ٢٥  ٠,٧٣٥  ٠,٦٠٢  ٩  

٠,١٨١  ٠,١٣٨  ٢٠٠  ٠,٤٧٨  ٠,٣٧٤  ٢٦  ٠,٧٠٨  ٠,٥٧٦  ١٠  

٠,١٤٨  ٠,١١٣  ٣٠٠  ٠,٤٧٠  ٠,٣٦٧  ٢٧  ٠,٦٨٤  ٠,٥٥٣  ١١  

٠,١٢٨  ٠,٠٩٨  ٤٠٠  ٠,٤٦٣  ٠,٣٦١  ٢٨  ٠,٦٦١  ٠,٥٣٢  ١٢  

٠,١١٥  ٠,٠٨٨  ٥٠٠  ٠,٤٥٦  ٠,٣٥٥  ٢٩  ٠,٦٤١  ٠,٥١٤  ١٣  



٠,٠٨١  ٠,٠٦٢  ١٠٠٠  ٠,٤٤٩  ٠,٣٤٩  ٣٠  ٠,٦٢٣  ٠,٤٩٧  ١٤  

٠,٤١٨  ٠,٣٢٥  ٣٥  ٠,٦٠٦  ٠,٤٨٢  ١٥        

٠,٣٩٣  ٠,٣٠٤  ٤٠  ٠,٥٩٠  ٠,٤٦٨  ١٦        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يف هذا البحث اجلدول يف املتوسط واملعيارى االحنراف

 

�� �� xy y x y x رقمال  

١  ٩٠  ٨٥ ٥.٣  ٢.٥ ١٣.٢٥ ٢٨.٠٩ ٦.٢٥.  

٤.٧  - ٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٢  ٨٠  ٧٥.  

٤.٧  - ٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٣  ٨٠  ٧٥.  

٤.٧  - ٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٤  ٨٠  ٧٥.  

٢.٥ ١١.٧٥ ٢٢.٠٩ ٦.٢٥ -  ٤.٧ -  ٥  ٨٠  ٨٠  

٦  ٩٠  ٨٥ ٥.٣  ٢.٥ ١٣.٢٥ ٢٨.٠٩ ٦.٢٥.  

٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٤.٧ -  ٧  ٨٠  ٧٥.  

١٣.٢٥ ٢٨.٠٩ ٦.٢٥-  ٩٠  ٨٠ ٥.٣  - ٢.٥  ۸.  

٤.٧  - ٥.٥ ٢٥.٨٥ ٢٢.٠٩ ٣٠.٢٥ -  ٩  ٨٠  ٧٧.  

٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٤.٧ -  ١  ٨٠  ٧٥۰.  

٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٤.٧ -  ١١  ٨٠  ٧٥.  

٢.٥ ١١.٧٥ ٢٢.٠٩ ٦.٢٥ -  ٤.٧ -  ١٢  ٨٠  ٨٠.  

٠.٥ ٢.٣٥ ٢٢.٠٩ ٠.٢٥ -  ٤.٧ -  ١٣  ٨٠  ٨٢.  

٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٤.٧ -  ١٤  ٨٠  ٧٥.  



١٥  ٩٠  ٩٦ ٥.٣  ١٣.٥ ٧١.٥٥ ٢٨.٠٩ ١٨٢.٢٥.  

١٦  ٩٠  ٩٦ ٥.٣ ١٣.٥ ٧١.٥٥ ٢٨.٠٩ ١٨٢.٢٥.  

١٧  ٩٠  ٩٠ ٥.٣ ٧.٥ ٣٩.٧٥ ٢٨.٠٩ ٥٦.٢٥.  

٢.٦٥ ٢٨.٠٩ ٠.٢٥-  ١  ٩٠  ٨٢ ٥.٣  - ٠.٥۸.  

١٩  ٩٠  ٨٢ ٥.٣  - ٠.٥ ٣٩.٧٥ ٢٨.٠٩ ٠.٢٥.  

٢  ٩٠  ٩٢ ٥.٣ ٩.٥ ٥٠.٣٥ ٢٨.٠٩ ٩٠.٢٥۰.  

٤.٧  - ٠.٥ ٢.٣٥ ٢٢.٠٩ ٠.٢٥ -  ٢١  ٨٠  ٨٢.  

٤.٧  - ٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٢٢  ٨٠  ٧٥.  

٢٣  ٩٠  ٩٦ ٥.٣  ١٣.٥ ٧١.٥٥ ٢٨.٠٩ ١٨٢.٢٥.  

٢٤  ٩٠  ٩٠ ٥.٣ ٧.٥ ٣٩.٧٥ ٢٨.٠٩ ٥٦.٢٥.  

٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٤.٧ -  ٢٥  ٨٠  ٧٥.  

٢٦  ٩٠  ٩٠ ٥.٣ ٧.٥ ٣٩.٧٥ ٢٨.٠٩ ٥٦.٢٥.  

٢٧  ٩٠  ٩٢ ٥.٣ ٩.٥ ٥٠.٣٥ ٢٨.٠٩ ٩٠.٢٥.  

٢  ٩٠  ٩٠ ٥.٣ ٧.٥ ٣٩.٧٥ ٢٨.٠٩ ٥٦.٢٥۸.  

٤.٥ ٢١.١٥ ٢٢.٠٩ ٢٠.٢٥ -  ٤.٧ -  ٢٩  ٨٠  ٧٨.  

٤.٧  - ٧.٥ ٣٥.٢٥ ٢٢.٠٩ ٥٦.٢٥ -  ٣  ٨٠  ٧٥۰.  



٧٤٦.٧ ١٥٩٧.٥ ��� 

٩١٠ 

  �� 

٨٢.٥ 

�� 

٨٤.٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  السرية الذاتية للباحثة

 ميمونة:            االسم الكامل  .١

 ١٩٩٤ديسمبري  ٨فلغكارا�، : املكان و�ريخ امليالد      .٢

 اإلسالم:              الدين  .٣

 اإلندونيسية:           الشعبية  .٤

 تزوجمل ت:              التزوج .٥

 بنجرماسني ٤.٥أمحد �ىن كيلو مرت شارع :                    العنوان  .٦

  :           اخلربات الرتبوية  .٧

 عام مدرسة اإلبتدائية هداية اجلنة جامبوتيف  حصل على شهادة التعليم االبتدائي  .أ 

٢٠٠٦  

مدرسة رشيدية خالدية املتوسطة اإلسالمية يف املتوسط حصل على شهادة التعليم    .ب 

 م٢٠٠٩ عام آمونيت

مدرسة رشيدية خالدية الثانوية الدينية آمونيت  يف الثانوي حصل على شهادة التعليم  .ج 

 م ٢٠١٢ عام

 

 :              الوالدان - ٨

 األب  - أ



 )alm(أمربى  احلاج معمور:             االسم 

  - :             املهنة

  -:           العنوان        

 األم - ب

  احلاجة عناية:              االسم 

  ربة البيت:              املهنة

  ي الشماليةاجنو قرية بيتني الوالية حلو س:             العنوان       

  احلاج حمّمد أمني املاجستري :           األخت \األخ  - ٩

 عبد الرمحن املاجستري احلاج :               

   م٢٠١٦يونيو  ٢٧، بنجرماسني                                        

  

        ةالباحث                                           

        

                       ميمونة



 

 

املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت  املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت   

 

 

 



طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت يف تعليم اللغة العربية واالختبار على اتقان املفردات

 

طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت يف تعليم اللغة العربية واالختبار على اتقان املفردات

 

 

 طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت يف تعليم اللغة العربية واالختبار على اتقان املفردات



 

 

  

 

 

 

 

 

طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت يف املراجعة حفظ القرآن الكرمي أمام املربيات

 

 

 طلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت يف املراجعة حفظ القرآن الكرمي أمام املربياتطلبة املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت يف املراجعة حفظ القرآن الكرمي أمام املربيات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املكتبة يف املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت

  

 املكتبة يف املعهد العاىل لعلوم القرآن �مونيت


